
تطبيق العقوباث االقتصاديت الدوليت في ظل ميثاق األمم 

 _المتحدة
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 مقدمة
يقصد بالعقوبات االقتصادية تمك اإلجراءات االقتصادية التي تيدف إلى التأثير ا

فالعقوبات ، عمى احترام التزاماتيا الدوليةالدولة في ممارسة حقوقيا لحمميا عمى إرادة
جماعات في ظل  االقتصادية الدولية يتم المجوء إلييا من طرف الدول فرادى أو

، كما أنيا تعد نتيجة العتداء شخص من الدولية سواء عالمية أو إقميمية المنظمات
أشخاص القانون الدولي العام عمى مبادئ القانون الدولي العام أو ألحكام ميثاق 
 األمم المتحدة حيث تتخذ شكل الحصار أو الحظر أو التحريم االقتصادي،

المالية و  د دولة ما عمى وقف عالقاتيا االقتصاديةالمقاطعة االقتصادية حيث تعمو 
رعاياىا بيدف إجبار ىذه الدولة عمى القيام بالتصرف المطموب. و  مع دولة أخرى

فالعقوبات االقتصادية يمكن أن نراىا من جانب وقائي يتمثل في منع الدولة مرتكبة 
لجانب اآلخر فيو أما ا، المخالفة من االستمرار في سموكيا المخالف لمقانون الدولي

عقابي ينتج عن تطبيقيا إيقاع الضرر بالدولة المنتيكة لاللتزامات الدولية. إن 
القانون و  العقوبات االقتصادية الدولية يراد من ورائيا تعديل سموك الدولة بما يتالءم

الدولي كما أنيا وسيمة لحماية مصالح المجتمع الدولي.  ففي إطار منظمة األمم 
تضى ميثاقيا تستطيع فرض جممة التدابير المدرجة في الفصل بمقو  المتحدة
باألخص مجمس و  حيث تتدخل أجيزتيا في إعماليا، السابع من الميثاقو السادس
 شروط .و  الجمعية العامة وفق ضوابطو  األمن
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ذا قرنا بين مجمس األمن الجمعية العامة لألمم المتحدة نجد أن األول يتخذ و  وا 
العقوبات االقتصادية و  بفرض العقوبات الدولية بصفة عامةقرارات ممزمة تتعمق 

بصفة خاصة بعكس الثانية التي تصدر توصيات في ىذا الشأن تكون غير ممزمة 
 قانونا.

ومن ىنا يثور التساؤل حول مدى السمطات التي يتمتع بيا مجمس األمن في 
في ظل  ضوابط تطبيق ىذه العقوبات بيق العقوبات االقتصادية ؟ ما ىيفي تط

دول صغيرة ؟ لمبحث في ىذا الموضوع آثرت تقسم الدراسة وفق و  وجود دول كبرى
 ما يمي:

 الجمعية العامة لألمم المتحدة في تطبيق العقوباتو  أوال: دور مجلس األمن
 .االقتصادية الدولية

من بين أجيزة األمم المتحدة يتمتع مجمس األمن بأىمية  متميزة نتيجة 
ىو و  يدف األساسي الذي من اجمو أنشئت منظمة األمم المتحدةاضطالعو بتحقيق ال
.  حيث اعترف لو ميثاق األمم المتحدة بسمطة األمن الدوليينو  المحافظة عمى السمم

ىذا بخالف الجمعية و  إصدار قرارات ممزمة، حيث يجتمع كمما دعت الضرورة ذلك،
دورات و  دورة انعقاد عاديةالعامة لألمم المتحدة التي تمارس نشاطيا من خالل عقد 

 استثنائية.

حرص واضعو : دور مجلس األمن في تطبيق العقوبات االقتصادية الدولية. 
ميثاق األمم المتحدة عمى تحديد سمطات مجمس كجياز تنفيذي ليا في المجال 

ىذا حتى يتمكن مجمس األمن من استعمال سمطاتو دون و  العقابي بشكل مفصل
 قيود.

، فمو وحده يقرر وك لمسمطة التقديرية ليذا المجمسابير متر حيث تطبيق التد
تحديد الطرف المتسبب في ىذا التيديد طبقا و  متى ىناك تيديد لمسمم أو اإلخالل  بو
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تحديد أي من و  من ميثاق األمم المتحدة كما أن لو سمطة توقيع العقوبات لممادة 
 .ستتولى التنفيذ أي دولو  متى توقعو  ىذه العقوبات التي تناسب الحالة

ونظرا لعدم تحديد ميثاق األمم المتحدة المقصود بعبارات تيديد لمسمم أو 
، فإن مجمس األمن من ميثاق األمم المتحدة  التي وردت في المادة و  اإلخالل بو

ىذا من خالل السمطة و  االستقاللية في تكييف حاالت التيديد بالسمم و  الحرية
بتالي اختيار التدابير الواجب إعماليا سواء و  ا في ىذا المجالالتقديرية التي يتمتع بي

اآلليات الوقائية المنصوص عمييا في الفصل السادس أو تمك الواردة في الفصل 
 . غير انو براعي في كل ذلك تحقيق أىدافالسابع من ميثاق األمم المتحدة

 .مقاصد األمم المتحدةو 
 حيث بمقتضى المادة ، الدوليين تطورا كبيراالسالم و  ولقد شيد مفيوم األمن

من ميثاق المم المتحدة أوكمت لمجمس األمن  مسؤولية تحديد العوامل التي تشكل 
مكتوبا ليذه العوامل و  بما أن ليس ىناك تعريفا محدداو  األمن الدوليين،و  تيديدا لمسالم

ات المسمحة بين المواجيو  الصراعاتو  في ميثاق األمم المتحدة فإن خطر النزاعات
لكن تغير األمر خاصة إثر بيان لمجمس األمن في و  الدول كان دائما ىو المعيار

 حيث التفكير في إمكانية توسيع مفيوم السالم. يناير  القمة المنعقدة في 
 لقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم االستقرار تشكل تيديدا فعميا لمسالم

 االجتماعيةو  مصادر تتمثل في المجاالت االقتصاديةتمك الو  األمن الدوليينو 
عمى ذلك لمجمس األمن أن يتدخل في الحاالت التي تخرج عن و  .البيئيةو  اإلنسانيةو 

اإلطار التقميدي لحاالت تيديد السمم أو اإلخالل بو أو وقوع العدوان، إذ أن ىذه 
ذلك إلى  الصور لم تعد تقتصر عمى استخدام القوة المسمحة فحسب بل تعدت

عدم السماح لشعوبيا بحق تقرير و  حاالت أخرى قد يكون استمرار استعمار األقاليم
 .المصير أو حاالت التفرقة العنصرية التي تمارسيا بعض الدول
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من ميثاق األمم المتحدة  أن يقرر ما    وفقا لممادة و  إن مجمس األمن 
، قوات المسمحة لتنفيذ قراراتويجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطمب استخدام ال

 البحريةو  المواصالت الحديديةو  يجوز أن يكون من بينيا وقف الصالت االقتصاديةو 
 غيرىا من وسائل المواصالت وقفا جزئيا أو كميا .و  الالسمكيةو  البرقيةو  البريديةو 

 تحدد عمى سبيل الحصر لم لتدابير الواردة في المادة ما يالحظ أن ىذه ال
نما و  تركت لمجمس األمن السمطة الكاممة في تقرير ما يراه مناسبا من تدابير ال ا 

 تستمزم استخدام القوة المسمحة.
قد عرفت و  التدابير غير العسكرية من الوسائل المستحدثة في القانون الدوليو 

حين قاطعت الصين البضائع األمريكية ردا عمى قفل أقاليم  ألول مرة عام 
ة في وجو المياجرين الصينيين إلييا.ثم ما لبثت الحربان العالميتان أن الواليات المتحد

 .أكدتا عمى أىمية ىذه التدابير خاصة االقتصادية منيا

 : االقتصادية الدولية دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في تطبيق العقوبات. 
نظرا إلى عدد ىذا و  تعد الجمعية العامة الجياز الرئيسي األول لألمم المتحدة

األعضاء في ىذا الجياز حيث يمثل فييا جميع األعضاء عمى قدم المساواة وفقا 
من ميثاق األمم المتحدة فالعضوية فييا مقررة لكل الدول  لمقفرة األولى من المادة 

.إن الجمعية العامة تساىم أيضا إلى الدواللصغرىو  دون تمييز بين الدول الكبرى
حيث بالرجوع إلى المادة ، األمن الدوليينو  ولي في حفظ السممجانب مجمس األمن الد

المتحدة نجدىا تخول لمجمعية العامة مناقشة أية مسألة تدخل  من ميثاق األمم 
 في اختصاص األمم المتحدة، حيث ليا إصدار توصيات بشأنيا.

غير أنو الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تذكر في الفصل السابع من 
مم المتحدة مع ىذا فميا أن تصدر توصيات بفرض تدابير قسرية غير ااألميثاق

مسمحة، يصح ىذا رغم عدم فشل مجمس األمن في القيام بوظيفتو في حفظ 
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فممكن ان تنظر في المسائل التي تدخل في نطاق الفصل ، األمن الدوليينو السمم
 التي  تتطمب عمل من أعمال القسر.و  السابع من الميثاق
من الميثاق تتيح لمجمعية العامة سمطة بحث ىذه  الفقرة  لمادة إن نص ا
. فالجمعية العامة لألمم المتحدة تسنى ليا إحالتيا عمى مجمس األمنالمشاكل لكي ي

أوصت بجزاءات ضد جنوب إفريقيا بسبب سياسية األبارتييد أو بسبب موقفيا من 
الذي  العامة قرارىا رقم أصدرت الجمعية  نوفمبر  إقميم ناميبيا ففي 

أوصى األعضاء باتخاذ إجراءات شديدة في مواجية جنوب إفريقيا بما فييا قطع 
اقترحت المجنة الخاصة   الصالت االقتصادية معيا.كذلك في عام 

في و  ،المعادنو  منتجاتوو  عمى البترولخاصة و  باألباردتييد فرض حظر شامل
الصادر  ادية شاممة كما أن قرارىا رقم اقترحت تطبيق جزاءات اقتص 

قد لفت نظر مجمس األمن إلى أن الموقف في جنوب إفريقيا  //في 
أوضحت أن تطبيق اإلجراءات المنصوص و  األمن الدوليينو  يشكل تيديدا لمسمم

عمييا في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  ضرورة ال مناص عنيا لحل 
 .أن الجزاءات االقتصادية ىي السبيل الوحيد نحو حل سمميو  دتييدمشكمة األبار 

يظير دور الجمعية العامة لألمم المتحدة حين يصل األمر إلى فشل مجمس و 
األمن الدوليين بسبب استعمال حق و  األمن عن القيام بميمتو في حفظ السمم

جمس األمن في فتتدخل ىنا الجمعية العامة لألمم المتحدة لتحل محل م، االعتراض
بتالي ليا أن تفرض تدابير ذات طابع قسري تشمل و  األمن الدوليينو  حفظ السمم

 .جزاءات ذات طابع اقتصادي
ن قيام األمم المتحدة لم يكن ا: ثانيا: نطاق تطبيق العقوبات االقتصادية الدولية

الدول نجد .ىذه في نياية األمر إال محصمة توافق عام بين الدول الكبرى  المتحالفة
باإلضافة إلى تمكينيا من حق ، أنيا ضمنت لنفسيا مقاعد دائمة في مجمس األمن

حيث يمنع من ، الفيتو أو االعتراض عمى قرار المزمع إصداره من مجمس األمن
لو وافق عميو أعضاء مجمس األمن الباقين. فصوت إحدى الدول  و  إصداره حتى
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ع األعضاء اآلخرين، بشرط أن يعبر الخمس الكبرى  يؤدي إلى تعطيل مفعول جمي
ىذا الصوت عن معارضة صريحة لصدور القرار أما مجرد االمتناع عن التصويت 

.مما سيق يتضح أن أو الغياب عن الجمسة فإنو ال يعتبر من قبيل االعتراض
توقيع تدابير قسرية عمى الدول الكبرى يعد مستبعدا رغم تحقق شروط ذلك، فتطبيق 

دى الدول الكبرى قد يخمق من ردود الفعل ما يؤدي إلى تدمير عقوبات عمى إح
كما أن تجنب توقيع عقوبات عمى ىذه الدول قد يخمق إحساسا ، سمطة األمم المتحدة

األمر الذي يؤثر في التضامن ، الدول الكبرىو  التمييز بين الدول الصغرىو  بالتفرقة
 الدول الكبرى باألمم المتحدة عميو فإنو  .الضروري الستمرار منظمة األمم المتحدة

عمى نفوذىا القوي في مجمس ، و العسكريةو  االقتصاديةو  اعتمادا عمى قوتيا السياسيةو 
تمتعيا بحق الفيتو تعذر معو تطبيق العقوبات الواردة في ميثاق األمم و  األمن

 المتحدة.
مما يبرز عدم تطبيق العقوبات االقتصادية عمى الدول الكبرى رغم انتياكيا 

نجد حاالت واضحة تعبر عن ازدواجية المعايير في ، لمبادئ أىداف األمم المتحدة
فناك بعض الدول مثل العراق فرضت عمييا مختمف أنواع العقوبات ، ىذا المجال

مع نيب  حيث وصل األمر إلى احتالليا عام ، بداعي انتياك الشرعية الدولية
مرة تنتيك قواعد القانون الدولي بمخالفتيا مقدراتو بالمقابل نجد إسرائيل التي في كل 

غير ، عدم تنفيذىا  مما يبرر تطبيق العقوبات عميياو  لقرارات منظمة األمم  المتحدة
أن لم شيء من ذلك نتيجة وقوف الدول الكبرى خاصة الواليات المتحدة إلى 

 .جانبيا
دراستنا لتطبيق سنقتصر في : ثالثا: حاالت تطبيق العقوبات االقتصادية الدولية

العقوبات االقتصادية عمى الحالة العراقية عمى اعتبار أن األزمة العراقية من األزمات 
الدولية الفريدة التي تعامل معيا مجمس األمن بصرامة لم يعيدىا المجتمع الدولي من 

 قبل .
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التي بدأت بغزو العراق و  لقد تدرج مجمس األمن الدولي لحل األزمة في العراق
يعتبره عمال و  حيث أصدر مجمس األمن قرارا يدين فيو الغزو، ت عام لمكوي

غير مشروع ثم قام بعد ذلك بإصدار قرارات تفرض جزاءات دولية شاممة عمى 
 . العراق 

فمن بين القرارات التي أصدرىا مجمس األمن الدولي بخصوص العراق القرار 
، من ميثاق األمم المتحدة حيث استند عمى الفصل السابع، //في  

 خدمات من العراقو  قرر خاللو امتناع جميع الدول عن استيراد أو تصدير سمع
لييماو  الكويتو  أو تحويل ، حظر أية أنشطة يقوم بيا رعايا الدول أو في أقاليميا، و ا 

غيره أو نقل أسمحة أو معدات عسكرية ،و ال يشمل الحظر و  أموال ليذا الغرض
 .المواد الغذائية العتبارات إنسانيةو  المعدات الطبية

أنو كشف عن محدودية العقوبات االقتصادية ذلك  وما يالحظ في القرار 
أن ىذا القرار يمزم كل دولة عمى حدة فمخالفة أية دولة ليذا االلتزام بمقاطعة العراق 

ا من ىنو  اقتصاديا من شأنو أن يمغي جدوى العقوبات االقتصادية في مجموعيا .
من ميثاق األمم المتحدة الخاصة بالدفاع  جمعت الواليات المتحدة بين المادة 

نتج عن ىذا الربط أن لمواليات المتحدة الحق ، و قرار مجمس األمن و  الشرعي
تتثبت من عدم مخالفتيا الحظر بصرف النظر عن و  في أن تراقب السفن األجنبية
ذا الطرح األمريكي أنو لقي تحفظات من المالحظ في ىو  عمم السفينة محل التفتيش.

لدن الدول دائمة العضوية في مجمس األمن  أنو يثير جممة من المسائل القانونية 
ىو نوع و  تتمثل أساسا في أن مفيوم التفتيش ينصرف إلى إجراء بحري شامل لمعراق

أن االنتقال إلى العمل العسكري و  لم يقض بذلك، القرار و  من أعمال الحرب
 من الميثاق إلى المادة  توجب من مجمس األمن االنتقال من تطبيق المادة يس
،حيث جاء القرار رقم  أوت  بذلك أصدر مجمس األمن في و  .منو

 فيو ما يمي :
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التي ليا قوات و  يدعو الدول األعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت - 
ا يتناسب مع الظروف المحددة في إطار بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير م

المغادرة بغية و  سمطة مجمس األمن إليقاف جميع عمميات الشحن البحري القادمة
لضمان التنفيذ الصارم لألحكام المتعمقة و  وجيتيا ة التحقق منياو  تفتيش حموالتيا

 . التي ينص عمييا القرار رقم و  بيذا الشأن
عمى ذلك إلى التعاون حسبما تقتضي  يدعو المجمس الدول األعضاء بناء -

الدبموماسية إلى و  مع استخدام التدابير السياسية الضرورة االمتثال ألحكام القرار 
أقصى حد ممكن وفقا لمفقرة األولى.

يطمب من كافة الدول وفقا لمميثاق أن يقدم مثل ىذه المساعدة الالزمة  - 
 . لمدول التي تتعاون مع حكومة الكويت

حظ في القرار أنو ميز بين نوعين من المخاطبين بأحكامو دول ذات نال
قد ابتكر ىذا القرار أسموبا يضمن التزام و  ،ذات أساطيل بحريةأساطيل بحرية أو غير 

 سبتمبر  الصادر في  .  أما القرار جميع الدول بالعقوبات االقتصادية
تضمن ىذا  ثحي لعراق فقد فرض مجمس األمن الدولي حظر جوي شامل عمى ا

لى العراقو  القرار حظر مختمف الرحالت الجوية من طالب نفس و  الكويت المحتمةو  ا 
القرار الدول األعضاء في األمم المتحدة بحظر مختمف رحالتيا ألي غرض إلى 
ىاتين الدولتين كما طالبيا بعدم السماح ألي رحالت جوية قادمة من الكويت أو 

مطاراتيا أو أراضييا. مما يالحظ في قرارات مجمس األمن العراق باستخدام 
بخصوص العراق أنيا تشكل سابقة في مجال فرض التدابير أو الجزاءات رغم أن 
، دول كثيرة حالتيا ماثمت العراق أو أنيا كانت في نفس الحالة التي كانت فييا العراق

كافي لتنفيذ قراراتو . باإلضافة إلى ذلك فإن مجمس األمن لم يميل العراق الوقت ال
أشمل أحكم عقوبات يفرضيا مجمس و  فالعقوبات المفروضة عمى العراق تعد أسرع

 .األمن في تاريخو منذ نشأة األمم المتحدة 
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لخاتمةا  
غير و  تتنوع من خالل دراستنا ىذه يتضح أن العقوبات االقتصادية الدولية

اممة في اختيار السمطة الكلو محصورة بمقتضى نصوص، وأن مجمس األمن الدولي 
.المسألة الميمة في ىذه التدابير مرتبطة باألساس بممارسة الدول العقوبة المناسبة

الدائمة العضوية في مجمس األمن لحق الفيتو مما يجع القرارات التي تتخذ في ىذا 
عمى الواقع يدالن و  الشأن تتأثر بالوجية السياسية أكثر منيا قانونية فالممارسة الدولية

أن دول كثير سجل عمييا مخالفات دولية دون أن يتخذ ضدىا أي تدبير ميما كان 
 نوعو بخالف دول أخرى التي سمط عمييا مختمف العقوبات االقتصادية.

خاصة مجمس األمن في مجال عمى ، ومن ىنا نوصي بإصالح األمم المتحدة
الفيتو في مجال فرض باألخص تالفي العمل بحق و  األقل في طريقة اتخاذ القرارات

منيا االقتصادية . كما يمكن إتاحة الفرصة لمجمعية العامة لألمم و  التدابير القسرية
المتحدة في فرض قرارات ممزمة في حالة عدم قيام مجمس األمن بدوره خاصة في 

 األمن الدوليين.و  حفظ السمم
الدول كما نسجل أن من موجبات فعالية العقوبات االقتصادية ضرورة تعاون 

في تنفيذ القرارات المتضمنة فرض العقوبات االقتصادية، ال يمكن أن تتحجج أية 
 .دولة أن تنفيذ ىذه العقوبات قد يضر بمصالحيا
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 .823، ص 3925
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 .92نفس المرجع السابق، ص ، د عبد الغفار عباس سميم (12)
إصالح األمم المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة ااتنظبم الدولي، مركز الجزيرة  ،حسن نافعة(13)
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 381ص ، محمد إبراىيم ممتم، الجزاءات الدولية كأسموب إلدارة األزمات، المرجع السابق(17)
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